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WPROWADZENIE
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków Grupy
Odnowy Wsi - sołectwa Mieszków, biorących udział w warsztatach
w Sali Sesyjnej Ratusza w Jarocinie w dniach 9 i 10 sierpnia 2019 r.
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” - na zlecenie Gminy
Jarocin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące etapy:
Moderatorzy w osobach Anita Kubicka, Mirosława Woźniak dokonały wizji wsi,
✓ poznały zasoby wsi [dok. fot.],
✓ poznały grupę odnowy wsi,
✓ wykonały karty diagnozy.
✓ ustaliły cech wyróżniające - na podstawie analizy zasobów,
✓ dokonano analiza SWOT - analiza mocnych i słabych stron wsi oraz szans
i zagrożeń płynących z otoczenia,
✓ określony został potencjału rozwojowy: w systemie kluczowych obszarów
odnowy wsi: standard, jakość, byt, tożsamość,
✓ sformułowano wizję wsi (hasłowa i opisowa) - z wykorzystaniem cech
wyróżniających w odniesieniu do kluczowych obszarów odnowy wsi.
✓ zbudowano plan odnowy wsi – tzw. sołeckiej strategii rozwoju (program
długoterminowy na okres ok.10 lat, wyczerpuje treść wizji, wykorzystuje
cechy wyróżniające, eliminuje bariery),
✓ zbudowany został program krótkoterminowy (na okres 1 roku).

Warsztaty z budowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 9-10 sierpnia 2019 r.

SOŁECKA STARTEGIA ROZWOJU dla sołectwa Mieszków w gminie Jarocin wypracowana przez GOW na warsztatach
w ramach programu UMWW - „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

3

KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie
Gmina: Jarocin
Faza
odnowy

Sołectwo: Mieszków
Zakres działań

Liczba mieszkańców: 1752

*

Rozwój organizacyjny

*

Sterowanie rozwojem

x

brak planowania działań
w wymiarze całej wsi

istnieje tylko rada sołecka

brak działań
działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy

x

działania spontaniczne

x

rozproszone działanie organizacji
zawiązana grupa odnowy wsi

x

opracowanie planu i
programu odnowy dla
całej wsi

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi

x

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym

A
Inicjalna

porządkowanie wsi
projekty startowe
(z programu krótkoterminowego)

Początkowa

B

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i
integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć
różnorodne projekty
(z programu długoterminowego) nastawione na
usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie
głównych potrzeb

x

liczna grupa odnowy wsi
(skupia przedstawicieli organizacji i
instytucji)

systematyczne planowanie
działań, (np. roczne plany
rzeczowo-finansowe,
kalendarze imprez)
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*

x

x

zawiązane stowarzyszenie na rzecz
rozwoju (odnowy) wsi

wykorzystywanie
gminnych instrumentów
wsparcia

x

skoordynowane działanie
organizacji obecnych we wsi

proste instrumenty
komunikacji wewnętrznej

x

„koalicja” organizacji
i instytucji na rzecz odnowy wsi

projektowanie działań
(projekty)
pozyskiwanie środków
zewnętrznych

liczne stowarzyszenie odnowy wsi

systematyczne planowanie
rozwoju
(aktualizowanie planu i
programu odnowy wsi)

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych
posesji

C
Zaawansowana

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary
życia oraz kształtujące strukturę wsi

projekty wyróżniające wieś,
kształtuje się centrum wiejskie

powszechne zaangażowanie mieszkańców w
projekty publiczne

animacja aktywności poszczególnych
grup mieszkańców

rozwinięta komunikacja
wewnętrzna
promocja wsi

D
Całościo
wa

powszechna odnowa prywatnych posesji
lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą
projekty wywołujące efekt synergiczny
(nacisk na tworzenie miejsc pracy)

stowarzyszenie odnowy wsi
instytucją rozwoju lokalnego
(Centrum Aktywności Lokalnej)

kompleksowe i
szczegółowe planowanie
przestrzenne
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ukształtowane „centrum wiejskie”

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np.
wykorzystania odnawialnych energii)

rozwój wsi oparty na aktywności
kluczowych grup mieszkańców
(rolników, przedsiębiorców,
młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń

powszechny udział grup
mieszkańców w
strategicznym planowaniu
rozwoju
rozwinięta promocja oraz
komunikacja z otoczeniem

projekty kreujące „wieś tematyczną”
instrumenty wsparcia
działań prywatnych

dostosowanie projektów prywatnych do programu
odnowy wsi
Wstaw X gdy spełnia warunek
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Sprawozdanie z wizji w terenie
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Mieszków dnia 08.08.2019r.
Uczestnicy: Gminny Koordynator Programu WOW –Beata Godniak, lider GOW i sołtys – Barbara Krysztofiak- Jurek,
mieszkanka sołectwa- Katarzyna Paluszkiewicz, członek GOW – Maria Antoniewicz, członek GOW – Przemysław Franczak,
członek GOW- Paweł Kistowski, członek GOW -Barbara Antoniewicz, mieszkanka sołectwa - Elżbieta Drop.
Mieszków - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie Jarosińskim, w gminie Jarocin. Główny szlak
komunikacyjny we wsi to droga gminna stanowiąca ul. Poznańską (była droga krajowa DK11), utwardzona za pomocą masy
bitumicznej, oświetlona, z ciągiem pieszo-rowerowym. Od głównego szlaku odchodzi kilka dróg gminnych oraz trzy drogi
powiatowe. Arterie powiatowe oraz większość gminnych posiadają jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz ciągi piesze, natomiast
pozostałe drogi utwardzone są za pomocą tłucznia granitowego. Większość dróg posiada oświetlenie uliczne, w tym
energooszczędne. Zabudowę w sołectwie stanowią głównie domki jednorodzinne, usytuowane w większości w zwartej formie,
przy wielu drogach typ wsi – wielodrożnica. Jest też kilka bloków. Mieszków to sołectwo liczące ponad 1700 mieszkańców,
mające w swoim zasobie: szkołę, przedszkole, kościół, punkty sprzedaży detalicznej, miejsca sportu i rekreacji, (w tym sale
sportową) oraz Wiejski Dom Kultury. Wieś jest zwodociągowana i skanalizowana. W miejscowości działają: niesformalizowana
Grupa Odnowy Wsi, OSP, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Klub Samopomocy Mieszko oraz kilka stowarzyszeń: Stowarzyszenie
Słoneczko, Stowarzyszenie Inspiracji, Stowarzyszenie ”Nasz Mieszków”. Sołectwo korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia
Gminy. Poprzez jednostkę samorządu jak i stowarzyszenia pozyskuje środki zewnętrzne.
Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).
Data: 08.08.2019r.
Sporządziły: Anita Kubicka, Mirosława Woźniak
Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną.
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Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury

Budynek OSP

Plac za Wiejskim Ośrodkiem Kultury

Kościół

Plac zabaw przy WOK

Dawny dworek
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Budynek przedszkola

Przychodnia zdrowia

Budynek gorzelni

Lokalne miejsca pamięci
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Szkoła Podstawowa w Mieszkowie

Budynek dawnej szkoły podstawowej

Figura Pana Jezusa

tablica pamiątkowa

Krzyż przydrożny na dawnym cmentarzu cholerycznym
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ANALIZA ZOSOBÓW
Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego obszaru, które mogą być
wykorzystane obecnie lub w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych
przedsięwzięć odnowy wsi.
ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ I

Opis
RODZAJ ZASOBU *

walory krajobrazu,
rzeźby terenu

zasobu
jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu (odpowiednio
wstaw X)
Małe

walory klimatu

Typowy krajobraz rolniczy
Wielkopolski, teren nizinny
W miarę czyste ze względu na
brak zakładów przemysłowych,
nie korzystne w okresie zimowym
(działające kotłownie c.o.). Wieś
otoczona lasami. Zwierzyna leśna
- sarny, jelenie i dziki. Rzeka
Lubieszka, niski stan wody, Klasa
gleb w większości klasy III, IV, V
i VI. Złoże gazu ziemnego.
Umiarkowany, z niewielką ilością
opadów.

walory szaty roślinnej

Otoczenie leśne tworzy aurę
roślinną, platany (przy szkole)

X

Oz Mieszkowski – wzniesienie
rozciągające się do Parku
Żerkowsko- Czeszewskiego,
potocznie nazwane
„Mieszkowskie góry”
Zwierzęta leśne żyją na wolności,
sporadycznie podchodzą na teren
gospodarstwa i domostwa.

X

Na krańcach wsi przepływa rzeka
Lubieszka oraz znajdują się cztery
stawy które są własnością
prywatną.

X

stan środowiska

PRZYRODNICZY

(nazwanie)

cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)
wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)
wody podziemne
gleby
kopaliny

Klasa gleb w większości uboga.
Nieczynna kopalnia gazu
ziemnego

Duże

Wyróżniające

X
X

X

X

X
X
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walory geotechniczne

KULTUROWY

walory architektury

walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki
historyczne

Złoża gazu ziemnego.
Wieś podzielona na dwie części
drogą gminną (dawniejsza droga
krajowa nr 11). Obiekty
architektury: kościół parafialny
jednonawowy, późno barokowy z
1767 r. Plebania z 1906 r.,
Dworek Hersztopskich z drugiej
połowy XVIII w. Dawny szpital
(ul. Dworcowa 14), do 1908 r.
Działał tu przytułek. Wiatrak
usytuowany obok szkoły – koźlak
z XIX w. (prywatna posesja.).
Rynek – pozostałość świetności
i praw miejskich z 1784 r.
Budynek szkoły z XIX w. (Rynek)
. Gorzelnia z drugiej połowy XIX
w. (własność prywatna). Figura
Serca Jezusowego na Rynku.
Krzyż na dawnym cmentarzu
cholerycznym - ulica Dworcowa.
Zabytkowy Cmentarz parafialny.
Herb Mieszkowa.
Wiejski Ośrodek Kultury (1977
r.) Rynek z okalającymi
historycznymi budynkami i
małym parkiem oraz stojącym
w nim pomnikiem gen.
Stanisława Taczaka, obelisk
upamiętniający gen. Heliodora
Cepę, tablica pamiątkowa
rzeźbiarza Władysława
Marcinkowskiego, stacja
kolejowa.
Przedwojenna szkoła na Rynku lata 40-te XIX w, (własność
prywatna). Wiatrak usytuowany
obok szkoły – koźlak z XIX w.
(prywatna posesja.) Gorzelnia z
drugiej połowy XIX w. (własność
prywatna).
Krzyż na dawnym cmentarzu
cholerycznym - ulica Dworcowa.
Założenie miasta Mieszków
(1777 r.), dom rodzinny gen.
Stanisława Taczaka. : kościół
parafialny jednonawowy, późno
barokowy z 1767 r. Plebania z
1906 r., Dworek Hersztopskich z

X

X

X

X
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drugiej połowy XVIII w. Dawny
szpital (ul. Dworcowa 14).
Wiatrak usytuowany obok szkoły
– koźlak z XIX w. (prywatna
posesja.) Gorzelnia z drugiej
połowy XIX w. (własność
prywatna). Figura Serca
Jezusowego na Rynku. Krzyż na
dawnym cmentarzu
cholerycznym - ulica Dworcowa.

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i
przedmioty kultu

święta, odpusty,
pielgrzymki

tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty
historyczne

przekazy literackie

Cztery przydrożne krzyże,
kapliczka św. Antoniego przy
Radlińskiej, tablice pamiątkowe,
figura Serca Jezusowego

X

Kościelne: oktawa Bożego Ciała,
pielgrzymki (piesza pielgrzymka
do Kolniczek – wrzesień), msze
majowe, uroczystości odpustowe
10 sierpnia, specyficzne: święto
"Pyry z gzikiem", Festiwal
Piosenki Dziecięcej, Festyn
Rodzinny
Bogate tradycje działalności
społecznej i lokalnej.

X

X

Kurkowe Bractwo Strzeleckie –
reaktywowane ćwierć wieku temu.
Cech szewski założony w 1781 r.
(działał jeszcze przed wojną.
Bank Ludowy – założyciel ks.
Gibasiewicz w 1897 r. Kółko
Rolnicze powstałe w 1891 r.
Drużyna O.S.P. działa od 1921 r.
Oddział Związku Strzeleckiego
„Strzelec” działał od 1931 r.
Koło Włościanek działało od
1930 r. Istniał chór.
Wyzwolenie Mieszkowa
25.01.1945 r. Przez 33 Armię
Radziecką. Krwawa potyczka w
lesie między Osiekiem a
Bielejewem 31.01.1945 r. między
żołnierzami niemieckimi a
polskimi siłami porządkowymi.
Jadwiga Podeszwa "Tam, gdzie na
wsi miasteczko" - "Mieszków
dawniej i dziś", Jadwiga Podeszwa
"Jadwisia"

X

X
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ważne postacie i
przekazy historyczne

Pierwsza wzmianka o istnieniu
szkoły w Mieszkowie (1646 r.),
zniszczenie kościoła przez
Szwedów (1654 r.), zbudowanie
kościoła przez Mieszkowskich
(1678 r.), zbudowanie nowego
kościoła (obecnego) przez
Ludwika Hersstopskiego 1767 r.,
założenie miasta Mieszków przez
Ludwika Hersztopskiego (1777
r.), nadanie Mieszkowowi
przywilejów miejskich przez króla
Stanisława Augusta (1781 r.),
wielki pożar w Mieszkowie (1826
r.) epidemia cholery w
Mieszkowie (1852 r. - zmarło 208
osób. Narodziny słynnego w
całej Europie rzeźbiarza
Władysława Marcinkowskiego
(1858 r. – 1947 r.) twórcy m.in.
postaci podtrzymujących trumnę
świętego Wojciecha w Katedrze
Gnieźnieńskiej, spoczywa na
cmentarzu Zasłużonych
Wielkopolan w Poznaniu. Utrata
przez Mieszków miejskich praw i
przywilejów (1873 r.), Narodziny
gen. Stanisława Taczaka (1874 r.
– 1960 r.) Pierwszy dowódca
zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego, spoczywa na
cmentarzu Zasłużonych
Wielkopolan w Poznaniu..
Narodziny gen. Heliodora Cepy
(1895 r. – 1974 r.). Dowódca
Wojsk Łączności Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie oraz
powojennej armii polskiej.
Pochowany na Powązkach w
Warszawie.

X

Władysław Taczanowski (1825 r.
– 1894 r.) właściciel Mieszkowa i
Szypłowa, prezes Koła Polskiego
w Berlinie, był mecenasem
rzeźbiarza Marcinkowskiego. Ks.
Stanisław Gibasiewicz –
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proboszcz i społecznik lokalny.
Założyciel Banku Ludowego.

specyficzne nazwy

specyficzne potrawy

dawne zawody
zespoły artystyczne,
twórcy

Chabędy – potoczna nazwa
jednej z ulic, Modły , Koponki,
Przycze, Morgi, Jeziora, Rutka
Zupa ziemniaczana, pyry z
gzikiem, plendze, placek na
jogurcie, nalewki owocowe.

X
X

Kowalstwo i szewc (dawniej)
Zespół teatralny, chór dziecięcy i
kółka taneczne przy Zespole
Szkół.

X

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II
RODZAJ ZASOBU

INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA

OBIEKTY I TERENY

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje
Występują

Znaczenie zasobu (odpowiednio
wstaw X)
Małe

Duże

Wyróżniające

X

działki pod domy
letniskowe
działki pod zakłady
usługowe i przemysł

Występują pojedyncze działki

X

pustostany
mieszkaniowe
pustostany
poprzemysłowe
tradycyjne
nieużytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły,
spichlerze, kuźnie,
młyny, itp.)

place publicznych
spotkań, festynów

Mały park na Rynku w
Mieszkowie z pomnikiem gen.
Stanisława Taczaka, miejsce
spotkań z okazji rocznicowych
obchodów urodzin i śmierci
wielkiego Mieszkowianina i
Polaka, 1-go dowódcy Powstania
Wielkopolskiego. Miejsce
zakończenia i meta biegów im.
gen. Taczaka, biegu
Niepodległości, biegu Jarocin –

X
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sale spotkań, świetlice,
kluby

miejsca uprawiania
sportu

miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne

Mieszków. Miejsce obchodów
świąt państwowych.
Budynek i sala Wiejskiego
Ośrodka Kultury, miejsce
organizowanych imprez
kulturalnych jak: „Święto Pyry”,
połączone z degustacją potraw
przyrządzonych na bazie
ziemniaka jak: zupa ziemniaczana,
placki ziemniaczane czyli
;Peindze”, pyry z gzikiem tzn.
ziemniaki uparowane w
mundurkach (łupinach) ze
specjalnie przygotowanym i
przyprawionym białym serem
twarogowym. Organizacja
Festiwalu Piosenki Dziecięcej, a
ostatnio – z okazji setnej rocznicy
odzyskania niepodległości i setnej
rocznicy Powstania
Wielkopolskiego – Festiwal
Piosenki Patriotycznej.
Organizowane festyny rodzinne
przez Szkołę Podstawowa i
Przedszkole. Działający Klub
Samopomocy „Mieszko”
(spotkania integracyjne, prace
dekoracyjne i pamiątkarskie,
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Sala sportowa oraz boisko
sportowe przy szkole
podstawowej miejscem
organizowanych rozgrywek
piłkarskich i innych dyscyplin
sportowych
Boisko sportowe a przede
wszystkim sala sportowa
wynajmowana indywidualnie
przez mieszkańców w celu
rozgrywek siatkarskich i
koszykarskich w ramach rekreacji
i aktywnego spędzania czasu po
nauce i pracy. Place zabaw przy
przedszkolu, Wiejskim Domu
Kultury, przy szkole oraz przy
spółdzielni mieszkaniowej.
Ścieżka rowerowa – taka z
prawdziwego zdarzenia
wytyczona i zbudowana z

X

X

X
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szkoły

przedszkola

biblioteki

Mieszkowa do Jarocina,
oświetlona od zmroku do świtu
nowoczesnymi lampami
ledowymi, położona równolegle
do drogi gminnej (dawna droga
krajowa nr 11).
Zespół Szkół składający się ze
Szkoły Podstawowej im. gen.
Stanisława Taczaka i
Przedszkola, zapewniający naukę
dzieci w wieku szkolnym oraz
opiekę dzieci przedszkolnych dla
mieszkańców Mieszkowa i
ościennych wsi.
Przedszkole w ramach zespołu ze
szkołą podstawową zapewnia
opiekę nad dziećmi pracujących
rodziców w kilku wariantach
godzinowych.
W Mieszkowie działa biblioteka
będąca filią biblioteki w Jarocinie,
korzystająca z pomieszczeń w
szkole podstawowej

X

X

X

placówki opieki
społecznej

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

placówki służby zdrowia

wodociąg, kanalizacja

drogi (nawierzchnia,
oznakowanie
oświetlenie)

chodniki, parkingi,

W Mieszkowie funkcjonują dwie
placówki służby zdrowia będące
Ośrodkami Zdrowia,
zapewniającymi dostateczną
opiekę zdrowotna, jest również
apteka.
Mieszków posiada wodociąg oraz
jest skanalizowany

X

X

Nawierzchnia dróg i ulic – poza
nielicznymi wyjątkami – jest
generalnie w złym stanie. Do
takiej sytuacji doprowadziła z
jednej strony budowa obwodnicy
i związany z tym ciężki transport
technologiczny a z drugiej
kilkudziesięcioletnie zaniedbania
w naprawach i konserwacji dróg i
ulic spotęgowane budowa
kanalizacji.

X

Z tego samego powodu co drogi
i ulice chodniki niektórych ulic są

X
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w takim stanie, który grozi
upadkami i kontuzjami
spowodowanymi połamanymi
płytkami chodnikowymi lub
miejscami całkowitym ich
brakiem. Jednocześnie powoduje
trudności w odśnieżaniu i
niszczenie sprzętu do
odśnieżania. Parking przy kościele
parafialnym i przy stacji PKP
(budowa drogi i parkingu na ok.
120 miejsc).Parking przy szkole.

sieć telefoniczna i
dostępność Internetu

telefonia komórkowa

internet
szerokopasmowy
transport publiczny:
a) kolej (przystanki)
b) autobus (przystanki)

Mieszków posiada rozwiniętą sieć
telefoniczną, zapewniającą dostęp
do telefonu każdemu, kto o
niego wystąpi. Natomiast nie ma
generalnie pokrycia miejscowości
systemem WIFI i dostęp do
Internetu mieszkańcy załatwiają
sobie indywidualnie podpisując
umowy przeważnie z operatorami
telewizyjnymi, telefonicznymi lub
mobilnymi.
Mieszków posiada rozwiniętą sieć
telefoniczna, zapewniającą dostęp
do telefonu każdemu, kto o
niego wystąpi. Natomiast nie ma
generalnie pokrycia miejscowości
systemem WIFI i dostęp do
Internetu mieszkańcy załatwiają
sobie indywidualnie podpisując
umowy przeważnie z operatorami
telewizyjnymi, telefonicznymi lub
mobilnymi.
Nie ma i nie funkcjonuje na
terenie Mieszkowa Internet
szerokopasmowy.
a) Od czasu uruchomienia kolei
metropolitalnej, połączenia ze
stolicą województwa –
Poznaniem stały się bardzo
dobre, ku zadowoleniu ludzi
dojeżdżających do pracy w
kierunku Poznania.
b) Transport publiczny. Na
terenie Mieszkowa funkcjonuje
transport zbiorowy o charakterze
użyteczności publicznej , którego
organizatorem jest Gmina
Jarocin. Zatrzymują się tutaj także
inni przewoźnicy świadczący

X

X

X
X

X
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usługi komercyjne. Przystanki
autobusowe zlokalizowane przy
drogach gminnych stanowią
własność Gminy Jarocin, przy
drogach powiatowych – Powiatu
Jarocińskiego.

inne

RODZAJ ZASOBU

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III
Opis
Znaczenie zasobu (odpowiednio
wstaw X)
(nazwanie)
zasobu
Małe
Duże
Wyróżniające
jakim wieś dysponuje

miejsca pracy
(gdzie, ile? )

Niewielkie zatrudnienie na terenie
wsi, mieszkańcy dojeżdżają do
pracy głównie do Poznania.
Firma Meblowa „Nakpol”

X
X

znane firmy
produkcyjne i zakłady
usługowe i ich
produkty

Kowalstwo Artystyczne (p.
Rośniak)
Zakłady Kosmetyczne
Zakłady Fryzjerskie
Kwiaciarnia

gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych
energii
środki udostępniane
przez gminę

Kilkanaście gospodarstw,
kilkadziesiąt hektarów
Trzoda chlewna, bydło

Solary – kilkanaście na
prywatnych posesjach
Fundusz sołecki – przeznaczenie:
organizacja imprez kulturalnych,
imprez sportowych, wyposażenie
W.O.K. , modernizacja obiektu

X
X

X

środki wypracowywane

MIESZKA
ŃCY (
KAPITAŁ
SPOŁECZ
NY I
LUDZKI)

ŚRODKI
FINANSOWE
I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY

GOSPODARKA I ROLNICTWO

Zakład Meblowy Tomasz Klemm

autorytety i znane
postacie we wsi

Proboszcz parafii, Prezesi
Stowarzyszeń jak: „Inspiracje”,
„Nasz mieszków”, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie, Sołtys,

X

krajanie znani w
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regionie, w kraju i
zagranicą
osoby o specyficznej
lub ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in.
studenci

Trzech malarzy artystów

X

Bank Spółdzielczy Jarocin

X

Spółdzielnia Mleczarska Jarocin

przedsiębiorcy,
sponsorzy

Gminna Spółdzielnia S. Ch.
Jarocin
Sław-piek Jarocin

osoby z dostępem do
Internetu i
umiejętnościach
informatycznych
pracownicy nauki

związki i
stowarzyszenia

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

INFORMACJE
DOSTĘPNE O WSI

współpraca
zagraniczna i krajowa
publikatory, lokalna
prasa

książki, przewodniki

U TOMA, Nakpol, Stolarstwo
Meblowe Klemm, Neorol,
Jarocin Sport, Post Kurier Jakub
Franczak
Nie mają większego znaczenia

Ochotnicza Straż Pożarna
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Klub Samopomocy Mieszko
Stowarzyszenie Słoneczko
Stowarzyszenie Inspiracji
Stowarzyszenie „Nasz
Mieszków”
Gazeta Jarocińska, Radio Elka.
Telewizja Proart, Telewizja
Poznańska
Gmina Jarocin, Powiat Jarocin,
Sołectwo Stramnice, Sołectwo
Osiek, Sołectwo Wolica Pusta,
Sołectwo Cielcza, ZHP Jarocin,
Jednostka Wojskowa z Jarocina

X

X

X

X

Gazeta Jarocińska, forum
internetowe e-jarocinska,

X

Jadwiga Podeszwa – książka
„Tam, gdzie na wsi miasteczko”

X

Jadwiga Podeszwa – „Tam gdzie
kwitną kaczeńce”
Jadwiga Podeszwa – książka
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„Jadwisia”
www.solectwomieszkow.pl

strony www

X

www.parafia-mieszkow.pl
strony szkolne i przedszkolne.

ZASOBY – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecne
bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i
rzadkie (wyróżniające wieś).
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ANALIZA SWOT
Obszar analizy SWOT: Określenie uwarunkowań, które będą wzięte po uwagę przy realizacji
konkretnych działań.
Wśród uwarunkowań powinniśmy uwzględnić:
➢ nasze mocne strony (ludzie, środki, tradycja i in.), na których opieramy konkretne działanie,
➢ nasze słabe strony, które mogą utrudnić osiągnięcie sukcesu,
➢ korzystne uwarunkowania zewnętrzne, które możemy wykorzystać,
➢ zewnętrzne zagrożenia, które mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację niektórych
zamierzeń
SILNE STRONY

SŁABE STRONY

(atuty wewnętrzne)

(słabości wewnętrzne)

1. Nizinny teren rolniczy, dobrze
zurbanizowany, J
2. Duże zadrzewienie w centrum
miejscowości, klony, jesiony, J
3. Rzeka Lubieszka element krajobrazowy ,
ciekawy widokowo J
4. Oz Mieszkowski – „Mieszkowskie góry”
możliwość budowy punktu widokowego, J
5. Wieś posiada instalację wodno –
kanalizacyjną S
6. Zadbany Kościół Parafialny, T
7. Społeczeństwo aktywnie uczestniczy w
życiu kościoła, J
8. Aktywnie działający Dom Katechetyczny,
na rzecz dzieci i młodzieży, J
9. Okazała i zadbana plebania, S
10. Figura Serca Jezusowego, w centrum
Rynku, T
11. Historyczny herb Mieszkowa promujący
sołectwo T
12. Wyróżniająca Czworokątna zabudowa
Rynku jako pozostałość okresu świetności
i praw miejskich T
13. Cmentarz parafialny z zabytkową pietą, T

1. Nieurodzajne niskiej klasy gleby rolnicze,
B
2. Niewykorzystane i nieeksploatowane złoża
gazu ziemnego, B
3. Kilkanaście zaniedbanych zabytków na
terenie miejscowości m.in. Dworek
barokowy Hersztopskich, Budynek
zabytkowej szkoły z XIXw., Dawny szpital
z XIX w. , T
4. Wiejski Dom Kultury wymagający
modernizacji i doposażenia, S
5. Wymagające remontu i modernizacji boisko
przy szkole, S
6. Plac zabaw przy sali Wiejski Ośrodek
Kultury wymagający remontu, S
7. Zły stan nawierzchni dróg i chodników
gminnych, S
8. Brak dostępu do sieci światłowodowej, S

14. Pomnik Generała Taczaka pierwszego
dowódcy Powstania Wielkopolskiego
(urodzony w Mieszkowie), T
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15. Obelisk z tablicą pamiątkową poświęcony
gen. Heliodorowi Cepie (urodzony w
Mieszkowie), T
16. Tablica pamiątkowa poświęcona artyście
rzeźbiarzowi Władysławowi
Marcinkowskiemu, T
17. Zespół Szkół z salą gimnastyczną i
biblioteką – element edukacji i integracji
społecznej, S
18. Bardzo dobre połączenie kolejowe w
relacjach do Poznania i Ostrowa Wlkp. J
19. Zadbany obiekt dworca kolejowego wraz
infrastrukturą (bloki kolejowe, nastawnia,
budka dróżnika, S
20. Miejscowość posiada agencję pocztową
świadczącą usługi pocztowe i kurierskie, S
21. Ścieżka rowerowa Mieszków Jarocin jako
element rekreacji i sportu, wypełnia walor
komunikacyjny, J
22. Infrastruktura linii autobusowych wraz z
zapleczem przystankowym zapewnia
komunikację po terenie gminy S
23. Znane postacie historyczne (Taczak, Cepa,
Marcinkowski), T
24. Zadbane przydrożne krzyże i kapliczki, T
25. Kultywowane obrzędy religijne (odpust,
pielgrzymka),T
26. Liczne imprezy o charakterze
historycznym, patriotycznym,
edukacyjnym i integracyjnym (Niezapomniane miasto Mieszków, spotkania
okolicznościowe przy pomniku gen.
Taczaka),T
27. Aktywnie działające Strzeleckie Bractwo
Kurkowe, T
28. Aktywnie działająca Ochotnicza |Straż
Pożarna, integrująca mieszkańców, J
29. Organizowany od kilkunastu lat bieg
im. gen. Taczaka, J
30. Klub Samopomocy Mieszko, integrujący
mieszkańców, J
31. Łatwy dostęp do podstawowej opieki
zdrowotnej dwa ośrodki zdrowia i apteka J
32. Dobrze funkcjonująca organizacja Koła
Gospodyń Wiejskich, potrawy lokalne
(pyra z gzikiem),T
33. Wieś ma swoją legendę powstania, T
34. Park na Rynku miejsce wypoczynku
mieszkańców, J
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35. Dobra współpraca organizacji poza
rządowych w ramach miejscowości J
36. Strona internetowa sołectwa stanowi
element komunikacji, informacji dla
mieszkańców, J
37. Tereny inwestycyjne w Mieszkowie ,B

SZANSE

ZAGROŻENIA

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

(zagrożenie płynące z otoczenia)

1. Budowa sieci gazowej umożliwiającej
podłączenie się indywidualnych
odbiorców, S
2. Rozbudowa sieci światłowodowej w całej
miejscowości, S
3. Uczestnictwo w programie Wielkopolska
Odnowa Wsi, B

1.
2.
3.
4.

Niski poziom wód gruntowych, B
Mała ilość opadów, B
Zły stan dróg i chodników powiatowych, B
Migracja młodego pokolenia do większych
aglomeracji miejskich, B
5. Niska opłacalność produkcji rolnej, B
6. Zwierzyna z okolicznych lasów niszcząca
uprawy roślin, B
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Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia):
➢ Standard życia: Infrastruktura techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość,
dostępność i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg,
kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom kultury, boisko, plac
zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła, biblioteka, placówki usługowe, infrastruktura,
wyposażenie oraz stan posesji i budynków
➢ Jakość życia: Relacje sąsiedzkie współpraca sąsiedzka, życzliwość, akceptacja postaw
aktywnych, poczucie współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji,
oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia społecznego, poziom
samoorganizacji społecznej, poczucie bezpieczeństwa, zagrożenia, dostępność
komunikacyjna, zaopatrzenie w towary i usługi, stan środowiska, poziom wykształcenia.
➢ Byt: Rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, zorganizowanie
przedsiębiorców producentów rolnych, usługi i produkcja, produkty, możliwości
pozyskiwania dochodu przez społeczność lokalną na cele publiczne, promocja.
➢ Tożsamość wsi: Kultura, tradycje, obyczaje, gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia
wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź międzypokoleniowa, uroczystości i rocznice,
lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach, lokalny, indywidualny styl
osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy i przyrodniczy, charakterystyczne
elementy architektury i urządzenia przestrzeni publicznej, tradycyjne uprawy i hodowle,
lokalna kuchnia i potrawy, tradycyjne zawody, szczególne formy pomocy sąsiedzkiej
i zaangażowania w sprawy publiczne.
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Analiza potencjału rozwojowego wsi Mieszków
silne strony
słabe strony

szanse
zagrożenia

6

2

16

0

5

0

0

0

(+ /+ )

( +/= )

Standard życia

Jakość życia

(warunki materialne)

(warunki niematerialne)

6,10,18,20,21,23

1,2,3,4,5,8,9,19,22,29,30,31,3
2,35,36,37

4,5,6,7,8,
2

Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego
7,11,12,13,14,15,16,17,24,25,26,27,28,33,34,
3

15

0

1

0

( +/=)

Byt
(warunki ekonomiczne)
38
1,2
3
1,2,3,4,5,6,

1

1

2

6

(- /-)
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Z analizy potencjału rozwojowego wynika, że:
Standard: Obszar całościowo na nieznacznym plusie. Silne strony wraz z szansami do słabych stron
i zagrożeń w stosunku 8/5. Analizując płaszczyznę z podziałem na obszar wewnętrzny i zewnętrzny,
tendencja podobna. Stosunek silnych stron do słabych dodatni 6/5, stosunek szans do zagrożeń 2/0.
Największą bolączką mieszkańców sołectwa w tym obszarze jest infrastruktura społeczno–kulturalnorekreacyjna, wymagająca uzupełnienia i modernizacji. Największym problemem w tym obszarze są
fundusze, a szansą na rozwój tej płaszczyzny środki zewnętrzne.
Jakość: Obszar całościowo na dużym plusie. Stosunek silnych stron wraz szansami do słabych stron
i zagrożeń 16/0. Analizując płaszczyznę z podziałem na obszar wewnętrzny i zewnętrzny ten pierwszy
przedstawia się lepiej. Wewnętrznie płaszczyzna jakości dodatnia, w stosunku silnych do słabych 16/0,
zewnętrznie szanse do zagrożeń obojętne w stosunku 0/0. We wsi działają stowarzyszenia
i społecznicy. Zaleca się dalszą prace i podtrzymywanie tych relacji, włączając możliwie mocno młode
pokolenie.
Byt: Obszar całościowo na minus. Silne strony wraz szansami do słabych stron
i zagrożeń w stosunku 2/8. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną tendencja podobna.
Wewnątrz silne strony do słabych ujemne, w stosunku 1/2, zewnętrznie szanse do zagrożeń 1/6.
Mieszkańcy czują potrzebę poprawy warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę, upatruje jej przede
wszystkim w środkach zewnętrznych . Zaleca się przede wszystkim wsparcie postaw przedsiębiorczych
mieszkańców, promocje wsi, jej walorów historycznych i pomoc w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.
Tożsamość:
Obszar
zdecydowanie
na
plus.
Silne
strony
wraz
z
szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 15/1. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną, ta
pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej. Silne do słabych w stosunku 15/1. Zewnętrznie obszar
obojętny, szanse do zagrożeń stosunku 0/0. Mieszkańcy mają silne poczucie przynależności
i tożsamości, opartej głównie na dziedzictwie historycznym wsi oraz kultywowaniu tradycji religijnych
i świeckich. Zaleca się dalsze kultywowanie owego poczucia przynależności do wspólnoty oraz edukacje
w tym zakresie młodego pokolenia.
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa):
WIZJA WSI: Wizja oznacza obraz przyszłego stanu jednostki, będący wyobrażeniem
pożądanej przyszłości, zawierająca syntetyczny opis dążeń i aspiracji społeczności”
CECHY DOBREJ WIZJI:
✓ oddaje zbiorowe marzenia i oczekiwania co do przyszłości wsi (ludzie będą się z nią
identyfikować),
✓ jest realna (osiągalna), bazuje na posiadanych ATUTACH, nie abstrahuje od BARIER,
✓ wzmacnia czynniki wyróżniające wieś,
✓ zawiera dźwignię rozwojową -> wskazuje mechanizm zdolny powodować rozwój wsi
w zakładanym stopniu i skali,
✓ zawiera przyszłe funkcje wsi.
Wizja hasłowa:

Mieszków - dumna przeszłość, wspólna
przyszłość …
Wizja opisowa:

Urokliwa wieś, o mieszczańskiej przeszłości, położona na pięknej nizinie gdzie na skraju
miejscowości wije się malownicza rzeczka. Bogata historią zabytków
i ludzi. Dobrze zurbanizowana, w której żyją aktywni mieszkańcy mający na sercu
rozwój swej małej ojczyzny, a jednocześnie nie zapominający o swoich przodkach.
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Program długoterminowy
Wizja hasłowa: Mieszków - dumna przeszłość, wspólna przyszłość …
I. Plan rozwoju
1. CELE
Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi?

II. Program rozwoju

2. Co nam pomoże osiągnąć cele?
(zasoby, silne strony, szanse)
ZASOBY
których użyjemy
ATUTY
Silne strony i szanse jakie
wykorzystamy

3. Co nam może przeszkodzić?
(słabe strony, zagrożenia)

Projekty, przedsięwzięcia
jakie wykonamy?

BARIERY
Słabe strony jakie
wyeliminujemy Zagrożenia
jakich unikniemy

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1.Kultywowanie tożsamości, historii i tradycji sołectwa

Sala WOK, plac przed salą OSP,
krzyże przydrożne, pracowitość
mieszkańców, silni liderzy lokalni,
aktywni mieszkańcy ,zdolności
organizacyjne czasu wolnego, dobra
współpraca OSP i KGW

Niedostateczna ilość środków
finansowych

1.1 Organizacja imprez
integracyjnych „Nie –
zapomniane miasto
Mieszków” i innych
tematycznych
1.2. Organizacja festiwali,
wystaw, konkursów i
wyjazdów historycznych
1.3 Utworzenie ścieżki
historycznej (herb,
czworoboczny rynek,
pomniki, obelisk, tablice,
tematyczne ławki,
pamiątkowe nasadzenia
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drzew)
1.4 Stworzenie muralu
powstańczego
1.5Renowacja zabytków m.in.
Dworek Hersztopskich

B. STANDARD ŻYCIA
1.1 Modernizacja dróg i
chodników na terenie wsi

1. Poprawa infrastruktury społecznej

1.2 Doposażenie i
modernizacja placów zabaw

Dostępna obecnie infrastruktura
społeczna, sportowa, kulturowa, Sala
WOK, plac przed salą OSP

Brak środków finansowych

1.3 Rozbudowa szkoły i
przedszkola, modernizacja
istniejącego boiska
sportowego, stworzenie
Centrum EdukacyjnoSportowego
1.4 Rozwój infrastruktury
światłowodowej na terenie
wsi
1.5 Remont i modernizacja
Wiejskiego Ośrodka Kultury
(remont dachu,
termomodernizacja, wymiana
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elewacji, remont wnętrza sali
1.6 Stworzenie Centrum
Kulturalno – Integracyjnego
1.7 Budowa sieci gazowej w
miejscowości
1.8 Modernizacja i
uzupełnienie oświetlenia wsi
1.9 Zakup sprzętu i
wyposażenia dla OSP
mającego wpływ na
poprawienie bezpieczeństwa
mieszkańców wsi

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
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1.1 Imprezy promujące
bezpieczeństwo w tym
profilaktyka związana z
udzielaniem pierwszej
pomocy

1) Poprawa integracji mieszkańców

Chętni i zaangażowani
mieszkańcy, sala WOK, plac przed
salą OSP

Niedostateczne środki
finansowe

1.2 Organizowanie
zawodów sportowych i
rekreacyjnych (np. Bieg
Taczaka, turnieje
piłkarskie, tenisa
stołowego)
1.3 Spotkania integracyjne
dla seniorów (klub
Samopomoc Mieszko)
1.4 Rajdy rowerowe
1.5 Doposażenie w
pomoce dydaktyczne
świetlicy działającej w
Domu Katechetycznym
1.6 Budowa punktu
widokowego na
mieszkowskim ozie
(Mieszkowskie Góry)
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1.7 Organizacja imprez
integracyjnych przez
druhów OSP promujących
bezpieczeństwo, oraz
właściwe zachowanie w
przypadku zagrożenia
D. BYT
1.Rozwój przedsiębiorczości i promocja sołectwa

Wykorzystanie otwartości i
dialogu z władzami gmin,
mieszkańcami i przedsiębiorcami

Niedostateczne środki
finansowe

1.1 Budowa stacji
meteorologicznej (badanie
ilości opadów, czystości
powietrza)
1.2 Prowadzenie szkoleń
dla przyszłych
przedsiębiorców
1.3Prowadzenie szkoleń z
zakresu produktów
bankowych
1.4 Zakup witaczy dla
miejscowości
1.5 Zakup namiotów z
herbem Mieszkowa
1.6 Potrzeba planów
zagospodarowania
przestrzennego.
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 12 miesięcy
Kluczowy problem

Odpowiedź

Propozycje projektu

Czy nas stać na realizację?
(tak/nie)

Punktacja

Hierarchia

Organizacyjnie Finansowo

Co nas najbardziej
zintegruje

Organizacja imprezy
integracyjnej

Impreza plenerowa „Nie-zapomniane
miasto Mieszków”

tak

tak

3+1+3+2

III

Na czym nam
najbardziej zależy

Poprawie stanu
wyposażenia kuchni
Wiejskiego Ośrodka
Kultury

Doposażenie kuchni w Wiejskim
Ośrodku Kultury

tak

nie

5+5+5+5

I

Co nam najbardziej
przeszkadza?

Nie wystarczająca
estetyka otoczenia
przy pomniku gen.
Taczaka

Nasadzenie zieleni, poprawa oświetlenia
pomnika generała Taczaka i jego
otoczenia

tak

nie

4+4+4+3

II

Co najbardziej
zmieni nasze życie?

Utworzenie centrum
sportowego

Modernizacja istniejącego boiska pod
tytułem „W zdrowym ciele, zdrowy
duch”

nie

nie

2+2+2+3

III
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Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Promocja
miejscowości

Na realizację jakiego projektu planujemy
pozyskać środki zewnętrzne?

Tablice informacyjne o walorach
historyczno-kulturowych miejscowości

tak

nie

1+1+1+4

V

- Modernizacja boiska, tytuł projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch” Dofinansowanie z Programu
Wielkopolska Odnowa Wsi.

Z jakich źródeł
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi:
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Podpis/podpisy moderatora/ów odnowy wsi:

Anita Kubicka

………………………………………………

Mirosława Woźniak

………………………………………………

Załączniki:

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich
2. Oświadczenia w sprawie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników warsztatów
3. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz warsztatów sołeckich (płyta CD lub
inny równoważny nośnik elektroniczny).

SOŁECKA STARTEGIA ROZWOJU dla sołectwa Mieszków w gminie Jarocin wypracowana przez GOW na warsztatach
w ramach programu UMWW - „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

36

